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Maszyny używane - raport
Piątym wydaniem Forum Narzędziowego OBERON kończymy czwarty
kwartał 2016 roku. Wiele firm w tym czasie robi podsumowanie roku oraz
zaczyna opracowywać budżet na kolejny rok. Kiedy wyniki okażą się na tyle
zadowalające, że osoba zarządzająca oddziałami bądź firmami zdecyduje
się na poszerzenie swojego parku maszynowego, wtedy raporty, które
przygotowujemy na naszych łamach, mogą okazać się bardzo pomocne.
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Przymierzając się do zakupu maszyny można natrafić na szereg przeszkód,
począwszy od ceny, poprzez dostępność produktu, a na drogiej ofercie
skończywszy. Nie tylko aktywni gracze na rynku produkcyjnym mogą
zechcieć wzbogacić swój warsztat o kolejną maszynę, ale również osoby,
które dopiero zaczynają samodzielnie funkcjonować w branży. Często jest
tak, że firma nie może sobie pozwolić na zakup nowej maszyny prosto od

Nazwa firmy

Dane kontaktowe

Strona www/e-mail

Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A

Tadeusz Bartnik, tel. 602 709 699

http://www.avia.com.pl
t.bartnik@avia.com.pl

EUROPEAN TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. K

Tel 22 127 89 69

wwww.eurotec.pl,
pawel.dmytruk@eurotec.pl

Gorbrex Machinery Trade Ltd.

Tel : 34 366 81 67,fax : 34 320 12 02

www.gorbrex.pl
gorbrex@gorbrex.pl

P.W.INTER-PLAST Andrzej Bodziachowski

Zuzanna Bodziachowska-Kluza
Kom. 663 958 005

www.inter-plast.com.pl
zuzanna@inter-plast.com.pl

ISOTEK Sp. z o.o.

Tel. 61 835 08 50, fax. 61 835 08 51,
Kom. 603 77 83 07

www.isotek.com.pl
krzysztof.balcer@isotek.com.pl

MAC-TEC e.K.

MAC-TEC e.K. - Niemcy
Karolina Schwarz
tel. +49-6747-948001

http://www.mac-tec.de/pl/

Maszyneria.pl

ul. Cieplicka 149A, 58-560 Jelenia Góra

www.maszyneria.pl

RICHO Polska

ul. Narwicka 10, 80-557 Gdańsk

ww.richo.pl
richo@richo.pl
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otoczenie, w jakim znajdowała się maszyna czy sposób przeprowadzenia
sprzedaży. Dlatego, zanim podejmie się ostateczną decyzję o zakupie,
warto zapoznać się z ofertą na rynku polskim. Chcąc drodzy Państwo,
pomóc Wam w podjęciu tej decyzji, opracowaliśmy już po raz kolejny
raport maszyn używanych. Skontaktujcie się z przedstawicielami
poniższych firm, a z pewnością uzyskacie odpowiedź na wiele nurtujących
Was często pytań.

producenta. Powodem może być po prostu cena. Decydują się zatem na
rozpoczęcie działalności planując zakup maszyny używanej, które jak się
okazuje, są często dostępne na naszym rynku. Czym zatem powinni się
kierować wybierając maszynę używaną? Należy przede wszystkim określić
czy właściciel lub pośrednik sprzedający maszynę wydaje się być osobą,
która dba o swój sprzęt. Z pozoru błaha i nieistotna kwestia może dać
nam wiele do myślenia. Nie od dziś wiadomo, iż maszyna czy też sprzęt, o
który dbał poprzedni właściciel, lepiej funkcjonuje w kolejnych rękach. Nie
należy ignorować pierwszego wrażenia, jakie wywołają na nas sprzedający,

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem.

Frezarki CNC i centra obróbkowe

Frezarki konwencjonalne

Frezarki do obróbki grafitu

Narzędzia pomiarowe

Piły, przecinarki taśmowe

Tokarki CNC i centra tokarskie

Tokarki konwencjonalne

Wtryskarki

Elektrodrążarki

Drążarki drutowe

Szlifierki

Obrabiarki do kół zębatych

Lasery

Prasy mimośrodowe

Prasy hydrauliczne

Prasy rewolwerowe

Prasy krawędziowe
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